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Biblické odkazy:  

 Lk 3,11; Př 3,27‐28; Př 4,11‐12; Př 19,17; Lk 3,8;  

Další otázky:  

  
 

1. LIDÍ OČEKÁVAJÍ OD JANA (V. 16) 
Janova služba byla ____________ a ______________ ‐ ale nebylo to kvůli 

Janovi samotnému.  

Bylo tady Boží Slovo, které Jan kázal a to byl začátek Boží moci.  

Tam, kde se věrně ____________ Boží Slovo, tam se v nějaké míře 

vždycky bude projevovat Boží moc a budou tam lidé zachraňováni pro 

věčnost. 

Jan měl službu ______________________. 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 1,66; Lk 1,15‐17 

Další otázky:  

  
 

2. JAN UKAZUJE NA KRISTA (V. 1618) 
Jan byl opravdu velký před Bohem ‐ bylo to proto, že byl opravdu 

____________ ve svých vlastních očích. To je opravdová pokora. 

Mesiáš bude: 

1. Křtít ____________________ 
Když jste uvěřili, byli jste Duchem vekřtěni do ______________, 

naplněni tímto Duchem a zapečetěni. 

2. Křtít ____________________ 
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Biblické odkazy:  

 J 1,23; J 1,26‐27; Sk 2,16‐21; 1K 12,13; Ef 1,13‐14; Lk 8,8; Lk 3,9 

Další otázky:  

  
 

3. JAN NAPOMÍNÁ HERODA (V. 1920) 
Král země měl ____________ z muže, který kázal Boží Slovo v pravdě. 

Vedlo to k tomu, že Jan byl nakonec _________________. 

 

Biblické odkazy:  

 Mk 6,17‐28 

Další otázky:  

  

4. TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN (V. 2122) 
Největší potřeba našeho života je slyšet Ježíše a _________________ ho.  

Jednat podle jeho slov. 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 3,13‐15; J 1,31‐33; Lk 7,29‐30; Lk 9,35;  J 14,23‐24; 

Další otázky:  

  

  

ZÁVĚR  SYN BOŽÍ I SYN ČLOVĚKA (V. 2338) 
Druhý ________________JE skutečným, vlastním Božím Synem, který 

nebyl stvořen, ale byl zplozen.  

Jako člověk, v lidském těle, dokonale poslechl svého nebeského Otce a 

vydal sám sebe jako oběť smíření k ukřižování, abychom v Něm měli 

všechno duchovní požehnání nebeských darů.   
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 3,15‐38 

Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky ‐ Lk 4,1‐15.  

 

V závěru příštího týdne se koná společný pobyt části sboru v Malé Skále. 

Ti, kdo se nebudou účastnit jsou srdečně zváni na čtvrteční 

výlet (detaily budou upřesněny a rozeslány sms).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je psáno: `První člověk Adam se stal duší živou´ ‐ poslední Adam je 

však Duchem oživujícím. 

1 Korintským 15,45 
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